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JAVIER MARÍAS – YAZINSAL YAŞAMLAR
Utku Yıldırım

Marías bu metindeki portreleri bir öykü 
derlemesi için yazdığı yazılardan ilhamla 
kaleme almış. 1989’da yayınladığı 
derlemede her öyküden önce öykünün yazarı 
hakkında kısa yazılar yazmış, bu yazarlar 
hemen hiç bilinmediği için haklarında bilgi 
bulması zor olmuş. Sonradan bu kısa yazıları 
sevdiği yazarlar için de yazmış, eldeki yirmi 
yazar hakkında yeterli bilgi varmış neyse 
ki. Dünyanın dört bir yanından seçtiği yirmi 
yazarın yanında “Gelip Geçen Kadınlar” adlı 
son bir bölüm var, bu bölümde yazar olsunlar 
veya olmasınlar, sanatçılara ilham kaynağı 
olmuş kadınlara yer vermiş Marías, en sonda 
da birkaç yazarın fotoğrafları üzerinden 
niyet ve karakter okuma çabalarına girişmiş, 
o da güzel. Yazarlar kurmaca karakterleri 
andırıyorlar Marías’ın kaleminden çıkınca, 
hareketli yaşamlarını bir öyküymüş gibi 
okuyabiliyoruz. Hayatlarının dönüm 
noktaları üzerinden gidildiği için tiplemeye 
varan bir niteliğe sahipler, inatçılıkları, eli 
açıklıkları vs. zaman zaman oldukça tuhaf 
olayların yaşanmasına sebep olabiliyor. 
Faulkner’a bakalım örneğin, Döşeğimde 
Ölürken’i çok zor şartlar altında, altı 
haftada yazmış. Şehir efsanesi bu, doğruluk 
payı vardır belki ama adam hakkında çok 
önemli bir gerçeği içeriyor, Faulkner bir şey 
okurken veya yazarken öyle odaklanırmış 
ki işini gücünü, ailesini, artık etrafında ne 
varsa her şeyi unuturmuş. Babasının termik 
santralde bulduğu işten önce Mississipi 

Üniversitesi’nin postanesinde çalışıyormuş, 
kapının yanındaki çöp kutusunu karıştıran 
öğretim üyelerinden biri mektuplarını çöpten 
toplamaktan bıkınca Faulkner’ı şikayet 
etmiş. Faulkner orospu çocuklarına iki 
sentlik pul satmak yerine birkaç sayfa daha 
okumak istediğini söylermiş, mektupları 
gelişigüzel bir şekilde sağa sola atarmış, 
işini yapmazmış yani. Soruşturma açılınca 
kapitalist dünyaya uyum sağlayamadığını 
söyleyip basmış istifayı, termik santrale 
geçmiş. Böyle bir adamı termik santralde 
görevlendirmek de nasıl bir cesaretse artık, 
gerçi masa başı bir iş vermişlerse kendini 
unutturmuştur orada, Proust’un yıllar 
boyunca çalışır görünüp hiç gitmediği 
kütüphane gibi bir yer olsa gerek. Bu arada 
Marías ne yazık ki Proust’u yazmamış, 
aradan bir yerden çıkar diye bekledim ama 
Joyce’un bölümünün haricinde, belki bir 
iki yerde daha belirip ortadan kayboluyor 
Proust. Neyse, Faulkner Don Quijote‘yi her 
sene okurmuş, Freud’u ve Shakespeare’i 
okumamış. Sallamıyorsa. Nobel’i almak 
için İsveç’e gidince devlet görevlisi olarak 
Avrupa’yı ve Asya’yı gezmiş bir güzel. 
Gazetecilerin sorularına yarım yamalak 
cevaplar verirmiş ki The Paris Review 
röportajı bu konuda fikir verebilir. Kuzey 
Amerika’nın başarısız yazarlarla dolu 
olduğunu, en nitelikli başarısızın da Thomas 
Wolfe olduğunu söylemiş kendisi, ikinci 
sıraya kendini koymuş.
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diye bir şey mümkün mü?



At binerken ölüyor, daha doğrusu ata 

binemezken. Düşüp yaralanıyor, bir 

süre sonra da ölüyor. Üzülüyorum böyle 

ölümlere, adamın posası çıksın istiyorum, 

üç roman daha yazarmış gibi.

Isak Dinesen. “Karen Blixen” adıyla Nobel’i 

almaya çok yaklaşmıştı, Hemingway 

Nobel’i aldıktan sonra ödülün aslında 

Blixen’a verilmesi gerektiğini söylemişti 

ama Hemingway bunu birkaç kişi için 

söylemiş sanırım, kendince bir dalga olsa 

gerek. Neyse, Dinesen Marilyn Monroe 

ile tanışmak istiyor, Carson McCullers 

hemen bir buluşma ayarlıyor ve üçü, 

Arthur Miller’la birlikte dördü yemek 

yiyorlar. Miller dehşete düşüyor, Dinesen 

şampanya içip istiridye yemekten başka bir 

şey yapmıyor çünkü. İhtiyar olduğunu ve 

canı ne isterse onu yiyeceğini söyledikten 

sonra önündekileri lüpletmeyi sürdürüyor, 

Monroe’yla ne konuştuğunu bilemiyoruz. 

Frengi yüzünü mahvedince pervasız bir 

kadına dönüşmüş Dinesen, eşiyle birlikte 

Afrika’daki topraklarında kraliçe gibi 

yaşamış, kölelerinin sırtından dünyalığını 

yapınca edebiyata dalmış. Zor bir kadınmış, 

bir gün ölümle tehdit ettiği biriyle ertesi 

gün kol kola görülebilirmiş, dengesizliğiyle 

tanınırmış. Çok ilginç bir yazar, daha da 

ilginç bir insan. James Joyce bir tık daha 

ilginç, okunmak istediği için her yerde 

kitaplarının reklamını yapıp insanı canından 

bezdirirmiş. Finnegans Wake yeterince 

beğenilmeyince yaşamının son iki yılını 

büyük sıkıntılar içinde geçirmiş. Ortamlarda 

sessiz kalır, eğlendirilmeyi beklermiş. 

Proust’u züppe bulduğu söyleniyor, birlikte 

sessiz sedasız yolculuk etmişler, tek kelime 

konuşmadan. Gençliğinde genelevlerden 

çıkmazmış, evlendikten sonra ilginç bir 

şekilde koprofile dönüşmüş. Eşi Nora’ya 

yazdığı mektuplar çok garip, karısının 

şişmanlamasını istiyor, boklu ve sidikli 

iç çamaşırlarını giymesini rica ediyor, 

mastürbasyon hayalleri kuruyor, kadının 

başkalarıyla seviştiğini hayal edip detayları 

mektubunda yazıyor. Kadın eşinin hemen 

hiçbir kitabını okumamış ve Joyce öldüğü 

zaman “kaçığın biri” olduğunu söylemiş. 

Her yazarın kaçıkça yönleri var tabii, Henry 

James de geri kalmıyor diğerlerinden. 

Aynı anda iki ziyaretçiden fazlasını kabul 

etmezmiş, yakınlarında Joseph Conrad ve 

Ford Madox Ford otururmuş ama Conrad’ın 

kişiliğini pek de çekici bulmazmış, 

karşılaştıkları zamansa son derece resmi bir 

havada konuşurlarmış, Fransızca. Ford’la 

karşılaşmamak içinse bir hendeğin üzerinden 

atlarmış. Genelde davetlerle ilgili şeyler 

anlatmış Marías, örneğin Turgenyev’in 

yazdıklarını ve kişiliğini pek seven James, 

Turgenyev’le birlikte Flaubert’i görmeye 

gitmiş ve kendilerini sabahlığıyla karşılayan 

Flaubert’den nefret etmiş. Wilde’dan da pek 

hazzetmezmiş, biraz ukalalık yapmış Wilde.

Maupassant’ıysa pek severmiş, evinde çıplak 

bir hizmetçi çalıştırdığı için. Kitaplarının 

satışına da takıkmış biraz, yazmaya başladığı 

zaman dünyayı unutturan romanlarının çok 

satmasını istermiş, hatta dostu Edith Wharton 

kendi telif bedelinin de James’e yatırılmasını 

istermiş. Conan Doyle’un böyle kaygıları 

yok, onun olayı daha başka. Ömrünün 

sonuna doğru spiritüalizme balıklama 

dalınca pek çok dostunu kaybetmiş, deli 

sanılmış çünkü. Bunun yanında kendisine 

başvuran iki kişinin davalarını çözmüş, 

Sherlock Holmes’ü gerçek hayatta yaşatmış 

kısacası. En sevdiği yazarlar Poe ve R. L. 

Stevenson’mış, Stevenson’la uzun süre 

mektuplaşsalar da hiç görüşmemişler. 

Henry James ve Oscar Wilde’la arkadaşmış, 

Kipling’le de araları iyiymiş. İki yazarı 

daha anayım, ilki Turgenyev. Küçükken 

annesinin barbar ruhundan çok çekmiş, 

kafasına yediği bir odun darbesiyle kanlar 

içinde yere yığıldığı söyleniyor. Kardeşiyle 

birlikte yıllar boyunca bu psikopat kadının 

çatısı altında yaşamış, sonrasında da “ikiye 

bölünmüşlük” denen naneden çekmiş. 

Batı’da yaşadıklarını Slav arkadaşlarına 

yazdığı mektuplarda kötülermiş, Flaubert, 

Maupassant, James gibi dostlarına yazdığı 

mektuplardaysa tüm Rusları şikayet 

edermiş. İnsancıl bir beyefendiymiş ama, 

gördüğü bütün çarpıklıklardan acı çekermiş, 

çok hassas bir ruha sahipmiş. Tolstoy’la 

düellonun kıyısından dönmüşler, iki taraf 

da birbirine sırayla laf atıp sırayla özür 

dileyince birbirlerini vurmamışlar neyse ki. 

Dostoyevski’yle ilişkisi daha iyi biliniyor, 

Dostoyevski’nin bütün borçlarını ödermiş 

Turgenyev, zengin bir soylu olduğu için 

kendisinden yardım dileyen hemen herkese 

yardımcı olurmuş. Dostoyevski’nin kumar 

borçlarını ödemesine rağmen arkadaşının 

kendisi için söylediği onca kaba sözü sineye 

çeker, Dostoyevski’nin sara nöbetlerine 

bağlarmış her şeyi. Merimée’yi ve 

Flaubert’i ziyaret ettiği zamanlarda uyumaz, 

gece boyunca muhabbet ederlermiş. En 

yakını olan Pauline Viardot, Turgenyev 

için “insanların en hüzünlüsü” olduğunu 

söylermiş.

Mişima iki numara. Çok genç yaşlarda 

ortaya çıkan ölüm arzusu, metinlerinin temel 

izleklerinden biri haline gelmiş. Ölümü çok 

tuhaf, yaşamının son döneminde paramiliter 

bir örgüt olan Tatenokai’yi kurmuş ve 

delicesine desteklediği milliyetçilik etrafında 

birkaç üşütük popoyu toplamış, General 

Maşita’ya saygılarını sunmak üzere dört 

müridiyle birlikte İçigaya Askeri Üssü’ne 

gitmiş. Saygıyla karşılanmışlarsa da askerle 

yaptığı konuşma sırasında sağlam küfürler 

yemiş Mişima, zaten konuşma yapmak 

için izin almadığından ötürü kendisini 

engellemek için üzerine gelen subayları 

da yaralamış, dolayısıyla intihar etmekten 

başka bir çaresi kalmamış
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Harakiriye hazırlanırken yanında muhtemelen 

sevgilisi olan Masakatsu Morita varmış, kadından 

bağırsaklarını deşer deşmez kafasını uçurmasını 

istemiş. Morita kılıcını üç kez savurmuş ama 

Mişima’nın boynuna vuramamış, adamın 

vücudunda üç derin kesik açmış. Neyse ki işi 

bilen biri varmış müritleri arasında, kadının 

elinden kılıcı alıp tek hareketle kafayı vücuttan 

ayırmış, ardından kadının kafasını da koparmış. 

Başlar halının üzerinde yan yana durmuş, kırk 

beş yaşındaymış Mişima. Babası televizyondan 

izlemiş olan biteni, özür dilemek zorunda kalacağı 

insanları düşününce fenalıklar basmış. Aile bağları 

da pek sıkı değil kısacası.

Nabokov var, Wilde var, geçtiğimiz yüzyılın en 

önemli yazarlarından birkaçı daha var kısacası. 

Sevdikleri yazarları Marías’tan okumak isteyenler 

kaçırmasın.

* Bu yazı ilk olarak 
kitaplardananlamayanadam.com adresinde 

yayımlanmıştır.

Günaydın hayalet vapurların sırlarını paylaşanlar, nefes alan ke-
limelerle şiirler kuranlar, nar tanelerinden dünyalar yaratanlar, 

siyah beyaz filmlerde yaşayanlar, atlaslardan uzak duranlar, ses-
siz oyuncular...

***

Günaydın 30 kupon karşılığı yalnızlık alanlar, aynalarda gizli 
diyarları keşfedenler, sarılma sanatçıları, güvercin birliği üye-

leri, şiirle mesafeleri daraltabilenler, tek şakasına gülünmeyen 
komedyenler, terk edilmiş tiyatroların hayaletleri.

***

Günaydın kent cadıları, masalların sesini toplayanlar, gökyüzü 
şiirlerinin ardına takılanlar, güldüremeyen komedyenler, kıpır-

tısız trenlerle dostluk kuranlar, yağmurlarını katiyen değişme-
yenler, siyah beyaz filmleri kalplerinin yakınlarında taşıyanlar.

***

Günaydın kıpırtısız trenlerle hüzünlenenler, hikaye toplayıcıları, 
fotoğraflarla zamanı mağlup edebilenler, geçmişin sesiyle yarı-

na ulaşanlar, uçurtma büyücüleri, kağıt ev tasarımcıları, filmi 
kaçıracağım endişesiyle yaşayanlar.

GÜNAYDIN REHBERİ



Birkaç gündür, kendimi bir kuşla tarttım
ve onu bir yalnızlığa bıraktım
biraz oturup düşünsün
kendini o da bir ölçüp tartsın
yeri geldiğinde kanatsız uçup gitsin diye.
Ben bu aralar yaralı bir kuş sevdim,
minik bir serçe...
Onun ismi Berivan
kanadı kırık ve yorgun
üstelik onu böyle sevdim
kırık kanatlı...
Ve onu, içimdeki şu uçsuz
bucaksızlığa benzettim.

Şimdi biraz daha hüzünlüydüm
ay derdim ona
güneş derdim
kandırdım koynumdaki şu son yalnızlığı
onun yüzünü ağır bir hüzünle boyardım
ve nedense hüzün, beni daima aynı yerde 
ağırlardı.
Bir siyah oluyordum o yerde
bir mavi;
ya sen Berivan, ya sen!
Kendini hangi renkle uğurluyordun.

Bu gün, biraz daha az kaldım hayatta
hayatla arama
Berivan düştü.
Onun için öldü dediler
peki bunu niçin dediler
Berivan ölmek nedir bilmezdi ki!
Peki yaşasaydın Berivan
sevinir miydi hayata
ben hiç yaşamayı sevmedim Berivan
sen yaşasaydın sevinir miydin?

İnan ki kimse sevinmiyor Berivan
hayat herkesi, üzgün, üzgün vuruyor
sen üzülme, biz üzülürüz
üzülmek bizim işimiz
ölmekte öyle
sen ölme Berivan
sen ölmek nedir bilmezsin!
Evet biz, ölmeyi ve üzülmeyi çok iyi biliriz
sana yaşamayı öğretemedik Berivan
sen ölmeyi nasıl becerdin ki...

Berivan, bu sahte hayatta kendini
kovalıyordu
Kızılhaç’la
Kızılay arasında.
Ay kız Berivan
sen hiç yorulmaz mısın!
Ne çok koşmuştun şu hayatta
sonunda sen de mi yorulmuştun
şu bildiğimiz basit, son bir nefeslen mi
kendini vurmuştun?

Not: “Berivan bir sonsuzluk için, başka bir 
yerde başka bir şiirde yaşıyor.”

kabuk olmaz yaraya yalan

yersiz-yurtsuzdur ruh

siste is kadar ‘ev’

‘dil’i derdine insanın

zayıf ve zariflik zor sanat

kimin-nesidir harfler

sık nef(e)s hüzün

ten de ter de çürür

‘el’ suçlansa ne gam

göz paramparça

yıkıma gebe ömür

‘hıyânet masalı’dır yaşanan

hayat ölüme adanmaz

BİR KUŞ
Ömer Özyurt

KANAYAN
Tan Doğan
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Not: Bir önceki sayımızda şairimizin soyadı hatalı 
yazılmıştır, şairimizden ve okurlarımızdan özür dileriz...



KIRILMA NOKTASINDAKİ 
İTİRAZLAR

Aslan Kocaman

kırılıp döküldüm
gül oluşlarımın
yararak kalbimi
doğurmak istemesine

belki yaşadım belki düştü
özlemle yer değiştirdi hepsi
gözlerimin çocuk oluşlarında gördüm
yaşadığımın yalnızlığını
yekpare bir bulutun süzülüşüyle
sigaraya boyadım geceyi
sıradanlığımın tedirginliğinde
benim olmayan bir şey hissettim
pek anlamadım
gülümsedim sadece
neyi söylemek istiyorsam bu gece
bağırdım, kedilere benzeterek kendimi

kimim! neredeyim!
nereye gidiyorum!
ne zaman döneceğim!

daha da bağırsam
kuşlara telaşlanacağım
biliyorum
biliyorum da
bilmek yetmiyor işte
ellerim yetmiyor göğe
karıştırıyorum iyice halit bey
kimseyi ilgilendirmeyen bu telaşın
göğsüme düşen uçurumuna yürürken...
bunu anlamak biraz da
namlunun ucundaki kurşuna bir anlık heyecanı 
seslenmek gibi…
ben böyle nasıl konuşuyorum!
gözlerimi yakıyor, tüm işittiğim
okkalı bir küfür yapıştırıyorum
göğsümü çevreleyen duvarlara
yakama yapışan ellerimi duymak için
savuruyorum kendimi rüzgara
…
ya sen tanrım
duyuyor musun beni
yoksa öldürüyor musun
kalbime saplayarak gizlediklerimi
...
yeter! yoruldum
...
...
sabaha her şeyi unutup
matematikte bir zar daha atıyorum
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Boşluk Yayınları 2020’nin İlk Büyük Edebiyat Olayını İftiharla Sunar

Erken Yaşta Edebiyatı Bırakarak Okurlarını Yasa Boğan Paul Penn’in Ölümsüz Başyapıtı 

Şimdi Türkçe’de...

‘Kelebek’ Lakaplı Eski Boksör, Yeni Şair Richard Night’ın Başarısızlığa Doğru Uzanan 

Muhteşem Serüvenini Soluk Soluğa Okuyacaksınız!

“Yarım saatten fazladır önümdeki boş sayfaya bakıyorum. Kelimeler sağlı sollu zihnime 

saldırıyor. Kendimi savunmam, kaçmam imkânsız. Aralarından en doğru olanları seçmem 

gerek. Peki nasıl? Her harf yerde kalmam gerektiğini haykırıyor. Nakavta giden yol bu, 

biliyorum; hayır bilmekten çok hissediyorum. Son bir çabayla dolma kaleme uzanıyorum. O 

sıra gözüm, geçen gün gelen mektuba ilişiyor. ‘Ne yazık ki metninize yer veremiyoruz. Hatta 

size bir tavsiyede bulunmalıyız. Lütfen yazmayı bırakın. Ringlere dönün.’

Bir an için gözüm kararıyor. Tezahüratlar duyulmaz oluyor.”
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Önemli bir amaca tutunma, kutsallaştırdığınız bir duyguya hizmet etme, mesaj verme arzusu, iç dökme ihtiyacı, kelimelerin oyuna çağırması gibi evreleri geçtikten sonra 

yazma işini nefes almak gibi rutin bir nedene bağlayarak sürdürmeye başlıyorsunuz. Pencere önündeki ağaç, yalnızca dalları içeri sarkan bir ağaç olmuyor o zaman, evin 

karmaşık ilişkilerini imgeleyen bir resme dönüşüyor bir anda. Ellerinizin kuruması, taze olan şeyleri kolaylıkla öldürebiliyor. Buzluktan indirip yediğiniz vişnenin diriliği 

ve kırmızılığı size tutkuyu hatırlatıyor. Her şeyin bir hikayesi vardır, diyorsunuz, ben de her şeyin hikayesini yazmak istiyorum. 

Ama kitaplar bana hayatı öğretti diyemiyorum 

yine de. Onlar bana daha iyi yazmayı öğretti 

yalnızca. Yaşamayı, yolda öğrendim. Hem 

gerçek yolda, hem de yazarken düştüğüm 

yolda. Evet, ben hikayeye buradan 

başladım hep. Yazarken, okurken olduğu 

gibi seyahat edebildiğim için seviyorum 

yazmayı. Hikayenin sonunda ortaya 

çıkan kahramandan, gittiğim yerlerden, 

dokunduğum hayatlardan etkileniyorum. 

Yola nasıl çıktığımı unutup, planlamadığım 

bir durakta inmeyi seviyorum. Bu macera 

insana her seferinde ümit veriyor. Bundan 

sonraki rota neresi acaba diye düşünmeye 

başlıyorsunuz. Bunlar dışında dertlerim 

de yok değil elbette. Toplum olarak mutlu, 

sağlıklı, huzurlu bir ruh hali içinde, nefes 

alarak yaşamıyoruz. Hiç yaşamadık. Taşrada 

olanın ayrı, şehirlinin ayrı mutsuzluğu. 

Benimkiler de öyle. Hem herkesin derdine 

benziyor, hem bana özgü. Bizi etkilemeyenler 

de yakınımızda birine tesir ediyor mutlaka. 

Huzursuzluk damarlarımızda, dışarıdan 

görünmüyor ama anlaşılıyor. Kitabımın 

karamsar atmosferini soranlar çok. İç 

sıkıntıları eşliğinde yazmıyorum, geceleri 

bir sigara söndürüp diğerini yaktığım ya da 

gözyaşları içinde ağır müzikler dinlediğim 

de. Aksine açık havada, insanlar arasında, 

sevdiğim bir kavağın gölgesinde yazıyorum 

çoğunlukla. Belki bütünüyle sıkıntılı biri 

olduğum için bu, yazdıklarıma sirayet 

ediyordur ama az evvel de söylediğim gibi 

aslında hiçbirimiz huzurlu değiliz. Sadece 

herkes yazmıyor, hepsi bu. Ben yazıyorum 

diye mutsuzluğumu anlıyorsunuz. Ben 

aslında herkes gibiyim. 

Kaza Süsü’ne gelince, kitabım uzun yıllardır 

üzerinde çalıştığım öykülerden oluşuyor ama 

öykülerimin kitaplaşmasını uzun zamandır 

planladığımı kesinlikle söyleyemem. Bir 

gün, evet belki ölmeden önce bir gün, 

elli yaşında belki, bir kitabım mutlaka 

çıkacaktı ama ne zaman olacağını bilmiyor 

ve üzerinde de pek düşünmüyordum. Daha 

önce de söylediğim gibi hiçbir şey için acele 

eden, heyecanlanan biri değilim. Görünür 

olmaktan hoşlanıyorum ama bunun için 

sınırları zorlamayacak kadar da gururluyum. 

Eskiden kendi içimde şöyle bir düşünceyi 

saklıyordum itiraf etmem gerekirse: Ben o 

kadar iyiyim ki birileri yazdıklarımı önünde 

sonunda görecek ve mutlaka sevecek. 

Canetti’nin kitaplar arasında yaşayıp gerçek 

dünyadan uzaklaşan ‘kör’ karakteri gibi bir 

şeymişim gibi geliyor düşününce şimdi. Bu 

fikirden kurtulup dosyamı bir yayınevine 

verdiğimde ise bana uzun bir süre beklemem 

gerekebileceği söylendi. Cevap olumlu da 

olabilirdi, olumsuz da.  Bir süre bekledim. 

Sonrasını ise biliyorsunuz. 

Şimdilik her şey iyi. Gelen tepkiler, 

genel süreç. Bundan sonrası için yapmak 

istediklerime basamak oluyorlar. Ben de 

yazabilene kadar yazacağım. Daha çok 

zamanı, şansı, iyi insanları ve okunacak iyi 

kitapları bulmayı dileyerek. 

Önemli bir amaca tutunma, kutsallaştırdığınız 
bir duyguya hizmet etme, mesaj verme 
arzusu, iç dökme ihtiyacı, kelimelerin oyuna 
çağırması gibi evreleri geçtikten sonra 
yazma işini nefes almak gibi rutin bir nedene 
bağlayarak sürdürmeye başlıyorsunuz. 
Pencere önündeki ağaç, yalnızca dalları 
içeri sarkan bir ağaç olmuyor o zaman, evin 
karmaşık ilişkilerini imgeleyen bir resme 
dönüşüyor bir anda. Ellerinizin kuruması, 
taze olan şeyleri kolaylıkla öldürebiliyor. 
Buzluktan indirip yediğiniz vişnenin diriliği 
ve kırmızılığı size tutkuyu hatırlatıyor. Her 
şeyin bir hikayesi vardır, diyorsunuz, ben de 
her şeyin hikayesini yazmak istiyorum. 

Herhangi bir konuda fazlaca hevesli 
biri olmadım hiçbir zaman. Aksine, 
genellikle heyecansız, ağır ve sessizdim. 
Bir köşeye çekilmeye, kitapları insanların 
boş sohbetlerine tercih etmeye, hayattan 
kaçmaya, sırf bu yüzden attığım her adımda, 
çıktığım her basamakta herkesten fazla 
yorulmaya, yoruldukça hevessiz kalmaya 
alışkındım. Şimdi bu tutunamayanlar 
edebiyatıyla, şartlar beni yazmaya itti 
diyerek ağladığım yok elbette. Ben böyle 

olmaktan çok hoşlanıyorum. Bir tür kibir 
de barındırıyor içinde bu hal. Bence biz 
hevessizler, yani kalabalıktan ve sesten köşe 
bucak kaçanlar, kendimizi yüce olmayan 
bir şeyden sakındığımız için böyle yalnızız. 
Dışarıdaki konuşmalar ahmakça, izlenen 
içi boş filmler, gidilen yerler, geçirilen 
vakitler, yapılan işler tamamıyla kayıp. 
Onlara takılıp kalmaktansa insan yararlı pek 
çok işin ucundan tutabilir. Yüzlerce sayfa 
kitap okunabilir, birçok hikaye yazılabilir, 
gökyüzüne bakıp düşünülebilir, herkesten 
uzak yollara düşülebilir, dilini bilmediğin 
insanların arasında yürünebilir.
Yabancı’yı (Albert Camus) çocukken 
okudum. Nasıl kitapları okumayı sevdiğimi 
ondan sonra anladığımı düşünüyorum. 
Soğukkanlı ve yorgun kahramanları 
seviyordum. Öyle bir çocuk olmamın 
da bunda etkisi var elbette. Başkalarını 
konuşurken izler, anlatmayı sevdikleri 
olayları görüp şaşırırdım. Bir dönem 
dedektif hikayeleri okudum çok. Olayın 
sonunda her zaman belli belirsiz bir aydınlık 
yaratma peşinde olmam bu yüzden. Proust 
okumasam ne yapardım bilmiyorum.

İlk Kitabın Yolculuğu: KAZA SÜSÜ
 Eda İşler

14 15



Bir Söyleşi: ONUR ÇALI
Metin C. Çalışkan İthaflardan, edebi referanslara, popüler 

kültür figürlerine ve daha pek çok 
unsura uzanan oldukça zengin bir öykü 
dünyanız var. Bu noktada iki sorum 
olacak. İlki yazarken en çok nelerden 
besleniyorsunuz? İkincisi bu unsurları bir 
araya getirirken en çok dikkat ettiğiniz ya 
da zorlandığınız husus nedir?

Aslında kısmen yanıtlamış oldum bu 
soruyu. Yaşamaların, okumaların sonucunda 
ortaya çıkan öykülerde, dediğim gibi, 
çocukluğunuzun kuytusunda kalmış bir 
ayrıntı bir bakmışsınız öykünüze girivermiş. 
Yazar en çok okuduklarından beslenir bana 
kalırsa. Ben de yazdıklarımda bunların 
ipuçlarını epey cömertçe bırakıyorum 
metinlerimin içine. 

Öykülerinizin dikkat çekici bir başka 
yanı da genellikle kısa öyküler olması. Bu, 
yolun başından beri aklınızda olan bir 
şey miydi? Kısa metinler yazmanın varsa 
güçlükleri veya konfor alanları nelerdir?

Baştan beri kısa öykü yazıyorum ben. 
Belki giderek kısaldığına da söyleyebiliriz. 
Kısa öykü (ya da kıpkısa öykü) edebi 
üretim sürecine dair zorluklar da içeriyor. 
Ama ondan ziyade, okurun kısa öyküye 
alışık olmaması, ciddiye almaması, daha 
uzun metinler okuma eğiliminde olması 
nedeniyle yayımlanma konusunda güçlükler 
de barındırıyor. Uzun öykü okumayı da 
severim, eğer iyi yazılmışsa. Ben kısa öykü 
yazmayı tercih ediyorum. İşin aslı, cinsel 
kimliklerimizi belirtirken düşülen yanlıştan 

yola çıkarak söyleyeyim: Bu tercihten 
ziyade eğilim gibi. Demem o ki düşünüp 
taşınıp “kısa öykü yazayım” demiyorum. 
Kalemim beni oraya götürüyor. 

Biçim konusunda da oldukça özgür 
davranıyorsunuz. Bazen senaryo şeklinde 
bir öyküye rastlıyoruz yazdıklarınızda, 
bazen anlatıcının parantez içleriyle araya 
girdiği öyküler vb. Biçimsel özelliklere 
nasıl karar veriyorsunuz? 

Çehov’un Martı oyununda Sorin ve Treplev 
arasında şöyle bir diyalog geçer:
“SORİN: Ama tiyatrosuz yapamayız biz.
TREPLEV: Yapamayız, evet, ama yeni 
bir biçimde olmalı. Eğer yeni bir biçim 
bulamıyorsak, hiç olmasın daha iyi!”
Treplev’in sözlerini kendime şiar 
edinmişimdir. Uzun ya da kısa yazmak bahsi 
de biraz böyle.
Salâh Birsel de “üslup yoksa deneme yoktur” 
der. Öykü için de şöyle denebilir: “Üslup 
yoksa yazar yoktur.” Sizin de dikkatinizi 
çekiyordur, çok fazla öykü yazılıyor ama 
iyi öykü doğada az rastlanan bir şeydir 
aslında. Kendimce, elimden geldiğince 
üslup sahibi bir yazar olmayı önemsiyorum 
ve çabalıyorum. Bahsettiğiniz biçimsel 
özellikler de bu çabanın bir parçası.
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Öncelikle söyleşi teklifimizi kırmadığınız 

için teşekkür ederiz. İlk olarak yazı 

yolculuğunuza nasıl başladığınızı sormak 

istiyorum.

Okumayı öğrendiğim gün. Latifesi bir yana, 

aslında doğru cevap bu tabii. Herkesinkinden 

faklı bir hikaye değil: Okumayı hep sevdim, 

iyi bir okur olmaya çalıştım (iyi bir yazar 

olmaktan daha zordur iyi okur olmak), 

zamanla sevdiğim yazarlara özenerek bir 

şeyler karalamaya başladım. Önce şiir, sonra 

nesir. Yazılar, çeviriler, şiirler derken ilk 

öyküm 2008’de yayımlandı. Sonrası malum.

Peki nasıl bir fiziksel ortamda 

yazıyorsunuz? 

İşin aslı, nerede bulursam orada yazıyorum. 

Bilgisayar kullanarak yazıyorum. El 

yazısıyla ancak notlar alabilirim, çok 

nadirdir bir öyküyü el yazısıyla yazmam. 

Çekyatta uzanarak da yazabilirim, mutfak 

masasında da... Yeter ki iş oraya, o yazma 

anına gelsin.

Öykü yazarken sizi ilk ateşleyen unsur 

genellikle nedir ve neden? Mesele, 

karakterler, biçim gibi…

Artistik olsun diye söylemiyorum, ilham 

perisi filan da diyecek değilim: İlk ateşleyen 

ne, gerçekten bilmiyorum. Öyle ki yazmaya 

oturduğumda yazdıklarıma şaşırdığım 

oluyor. Bu elbette mistik bir olay değil, 

yanlış anlaşılmak istemem. Sanırım uzun 

süre yoğunlaşmanın, uzun okumaların, 

yaşamaların sonunda gelen bir “sonuç” 

yazmak. Bugünlerde Melih Cevdet Anday’ın 

“Akan Zaman Duran Zaman”ını okuyorum. 

Bir yerde şöyle diyor MCA: “Yetenek, sabrın 

ve özeleştirinin ürünü olmalı.” Yeteneği 

bilmem ama yazma uğraşı sabır, özeleştiri, 

yazma hevesini sürdürme, yazdıklarınız 

üzerine düşünmeyi içeren uzun erimli bir 

süreç.



Son olarak çok sevdiğimiz Parşömen 
Sanal Fanzin’e de değinmek istiyorum. 
Uzun süredir devam eden bir deneyim bu. 
Parşömen Sanal Fanzin’in başlangıcından, 
bugününden ve muhtemel yarınından 
bahsedebilir misiniz?

Geldik en keyifli yere. Bu sosyal medya 
çağında kendi yaptığımız işlerden bahsetmeye 
alıştık, işin aslı arsızlaştık bile ama yine de 
insan kendi yaptıklarından bahsederken daha 
ihtiyatlı oluyor. Parşömen ise benden başka 
birçok kişinin de katkısı olan bir e-mecmua. 
Dolayısıyla Parşömen’den bahsetmek benim 
için hem daha kolay hem de daha keyifli.
Parşömen Sanal Fanzin, 2007 yılında yayın 
hayatına başladı. Demek 12-13 sene geçmiş. 
Başlarda daha çok benim çabalarımla 
yürüyordu ama bilhassa son zamanlarda o 
kadar fazla edebiyatseverin katkısı var ki... 
Saymaya kalksam birinin adını unuturum, 
üzülürüm sonra.
1960’larda yaşasaydım Parşömen Sanal Fanzin 
matbu olarak yayımlanırdı. Nedir, bugünün 
koşullarında -nitelikten ödün vermeden- basılı 
dergi işini yürütmek çok zor. En baba edebiyat 
dergilerinin (gerçekten edebiyat dergisi 
olanların) birkaç binlik tirajı var. Oysa internet 
üzerinden yayıncılık yaptığınızda çok daha 
fazla okura ulaşabiliyorsunuz.
Sözü yormayayım, Parşömen Sanal Fanzin 
derdi edebiyat olanların, kendilerine “bugün 
için edebiyat için ne yaptım?” diye sorup 
dertlenenlerin yazıp çizebileceği bir mecra 
olmaya devam edecek.

Söyleşi için çok teşekkürler.

Ben teşekkür ederim. Artistik Bellek ve derdi 
edebiyat olan tüm yayınlar çok yaşasın!
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Metinlerinizin bir diğer güçlü yanı çoğunun 
ironi yüklü olması. Kendi edebiyatınızı 
düşündüğünüzde ironi konusunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Bu tonu tutturmak 
zor olsa gerek zira bazen anlatının 
istenmeden parodileşmesi gibi bir tehlike 
de baş gösterebilir. Bu konuda neler 
düşünüyorsunuz?

O kadar saçma bir dünyada yaşıyoruz ki mizah 
olmasa katlanmak çok zor olurdu. Parodi de 
yapılabilir, mizah öyküleri de yazılabilir, bunda 
beis yok. Ama ben ironi yolundan sapmamaya 
çalışıyorum. Nedir, söylediğiniz gibi kıvamı 
tutturmak meselesi var. Deneye yanıla 
yolumu bulmaya çalıştığımı söyleyebilirim. 
Şimdiden bakınca bazı öykülerimde bu 
kıvamı ironi hilafına bozduğumu görüyorum. 
Şimdi yazacak olsam başka türlü yazacağım 
öykülerim var. Onlar artık kitaplarda. Ben 
yeni yazacağım öyküler için kulağıma küpe 
yaptım bu hatalarımı. Zaten başkalarından 
“öğrenerek” yazılan öykülerin tornadan 
çıkmış gibi olduğunu öykü okuyan herkes 
görüyordur. Belki pürüzsüz ama tatsız öyküler. 
Ben okur olarak da yazar olarak da özgünlük 
yolunda “kusurlar” (ama imzamız gibi olan 
kendimize has kusurlarımızı) barındıran 
öyküleri yeğlerim.

Edebiyat dünyası, yazan karakterler 
ya da karakterlerin yazıyla ilişkisi de 
öykülerinizde sık rastlanan temalardan. Bu 
temalarda en çok ne ilginizi çekiyor?

Valla ne çekmiyor ki. Ödül mekanizmasından 
tutun kitap tanıtım yazılarına, eleştiri 
yokluğundan bu piyasada çalışan emekçilerin 

sömürülmesine... o kadar fazla “ilgi çekici” 
husus var ki. Her şey ziyadesiyle tuhaf. 
Herkesin bildiği şeyleri tekrar etmeye gerek 
yok.
Benim ana yolum öykü ama bilhassa son birkaç 
yıldır yazdığım Dünlüklerle birlikte deneme, 
anı, günlük türleri de okuma radarımda. 
Dolayısıyla yazmak üzerine düşünmek de 
öykücünün işleri arasında bana kalırsa. Bunu 
yapmaya çalışıyorum kendimce.

Aynı zamanda çevirmenlik yapıyorsunuz. 
Çeviri deneyimlerinizin edebiyata katkısı 
konusunda neler söyleyebilirsiniz?
Evet, bir kamu kurumunda mütercim 
olarak çalışıyorum. Geçim derdi nedeniyle 
çevirdiğim metinlerin yazdıklarıma zerre 
kadar katkısı olduğunu sanmam. Ve fakat 
bunların dışında öykü, söyleşi, yazı-eleştiri, 
deneme, mektup, şiir gibi edebi metinleri de 
çevirmeye çalışıyorum. 
Çeviri, “dil” üzerine bir düşünme yolu, 
“yaratıcı” okuma işi aslında. Bunun çok somut, 
elle gösterebileceğim bir katkısı oluyor mudur 
bilmem ama kendi dilim ve öğrendiğim dil 
üzerine yoğunlaşmanın zihnimde yeni kapılar 
açtığını fark ediyorum bazen. 
Sizin sorunuzla çok alakalı gibi görünmeyebilir 
ama Melih Cevdet’in kitabından bahsetmiştim. 
Melih Bey de dahil olmak üzere bazı yazarları 
okuduğumda sanki Türkçe’yi yeniden 
öğreniyormuşum gibi hissediyorum. Bu belki 
biraz “çeviri de yapan biri” olarak okumama 
bağlıdır. Birden fazla dilde okuyan herkes için 
geçerlidir sanırım bu söylediğim. “Yabancı” 
dille hemhal oldukça “kendi” dilinize de daha 
derinden bakma imkanı çıkabiliyor ortaya.



sen inince şehre

yine üşümez, yine acıkmaz, yine susamazsın.

al yanakların, sert saçların var.

şu an ölsen, bir daha hatırlanmazsın.

televizyonda gördüğün büyük binalar

her yerde farklı arabalar

boyalı kadınlar var.

…

maket evlerin ortasındaydı

pantomimci eli yüreğinde

aklı evvel zaman kuşlarındaydı

isimlerini söktüm tek tek

sokakların, mahallelerin, caddelerin

kimselere sormadan

ayırdım yolları

ufaladım köprüleri

sildim geçitleri

kimseleri umursamadan

uçurup çatıları dağıttım odaları

daha neler neler yaptım da

gıkım çıkmadı

ağaçları sakındım ama

yüzümü denize tuttuğum

durduk yere şiir söylediğim de oldu hatta

bir masalı unutmanın eşiğindeyken

kimse kimseye çıkamasın diye

yarı aydınlık kumpanyaları gezdim sonra

yıldızları eksilen tavernaları

kıpırtısız trenleri sahiplenen

zamansız garları

ara sokakları

köprü altlarını gezdim

sordum soruşturdum

kimse kimseye çıkamayınca

insan ne yapar

cevap veren olmadı

sessiz ıslıklarla vurulduğunda

maket evlerin ortasındaydı

pantomimci eli yüreğinde

aklı evvel zaman kuşlarındaydı

bense ezberden bir çaresizliği canlandırıyordum

bir masal vardı sanki kıyıda köşede,

unutmuşum

…

KÖYLÜ ÇOCUĞU
Serhat Uyar

SESSİZ ISLIKLAR
Cemal Erdem
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SİS
İrem Türkeş

Kirlenmiş beyaz duvar, hayatının tüm pisliği-

ni resmeder gibi karşısında duruyordu. Duvar 

sanki onu boğuyormuş gibiydi. Kaçırdı bakış-

larını; dikkatini dağıtabilecek, hayatın yükünü 

hafifletebilecek başka bir şeyler aradı. Bu sırada 

o kirli beyaz duvarın hemen bitişiğinde duran 

küçük sehpayı fark etti. Sehpanın üzerinde ince, 

uzun, silindir şeklindeki küçük ve beyaz mad-

deyi gördü. Bu beyaz maddenin bir ucundan si-

yah dumanlar çıkıyor, kirli beyaz duvarın arka 

fonu eşliğinde dans ediyordu.

Dans eden siyah sis, hoş bir vals sunuyor gibiy-

di. Ağır, kıvrak hareketler ve gözler önüne seri-

len aşkın dansı... Bu dans kısa bir süre içerisinde 

giderek tutkuyla dolmaya başladı; vals giderek 

tangoya dönüşüyordu. Siyah sis çok geçmeden 

her yere yayıldı. Artık daha geniş bir alanda 

tutkusunu sunuyordu. Hareketler giderek daha 

kıvrak ve yoğun bir tutkuyla sarmalanmaya baş-

ladı. Vals, tangoya dönüşmekle kalmamış ada-

mın tüm benliğine karışmış ve tutkusuyla onu 

kendisine bağlamıştı...

Siyah duman yavaş yavaş yükselirken, o ince 

madde giderek küle dönüşüyordu. Siyah bir 

tangoya dönüşen dans, beyaz maddeyi yok etti; 

sadece insanı boğan gri bir duman ve sehpanın 

üzerindeki ince küller kalmıştı...

Sonrasında sehpanın üzerinde daha çokları be-

lirdi ve bir tanesi daha yandı. Bu defa siyah sis 

nesnelere benzedi, sönene kadar. Bir şeyler an-

latmak istiyordu fakat adam bir türlü anlamlan-

dıramıyordu.

Sonra bir tanesi daha yandı. Bu defa duman in-

san silüetlerine benzedi. Kim oldukları belli ol-

muyordu. İnsanlar konuştu ama yine bir şeyler 

anlaşılmadı. Fakat bir beyaz madde daha külü-

nü sehpaya bırakarak yok olmuştu...

Bir diğeri daha yandı. Bu defa duman daha 

koyuydu ve sanki iki parçaya ayrılmıştı. Birisi 

sis rolünü üstlenmişti, diğeri ise insan silüeti... 

Sis, silüeti yavaş yavaş ele geçiriyordu. Silüet 

farkında olmadan salınmaya devam ediyordu. 

Sis, onut tam ele geçirecekti ki birden yok oldu. 

Küçük maddeden geriye dumanı tüten bir kül 

birikintisi kalmıştı.

Adam hayretle hiç durmadan konuşan duman-

ları izliyordu. Anladığından değil, kirli beyaz 

duvarın gerçeklerinden kaçabilmek için... Bir 

tanesinin daha yanmasını beklerken aniden bir 

şişe belirdi sehpanın üzerinde. Adam şişeyi in-

celedi bir süre. Ancak bir özelliği yok gibi du-

ruyordu. Bakışlarını yine beyaz maddelere çe-

virdi. Yanmalarını bekliyordu. Uzunca bir süre 

bekledi fakat bir türlü yanmamışlardı. Sıkıldı 

ve gözleri külleri buldu. Onları incelemeye dal-

mışken bir hareketlilik fark etti. Şişe titremeye 

başlamıştı. Şişe uzunca bir süre ağır ağır titre-

di ve en sonunda yana devrildi. Şişenin içinden 

kan renginde bir sıvı yere dökülmeye başladı. 

Şişenin titreyişi onu önce korkutmuş sonra da 

tedirgin etmişti. Huzursuzdu ama merakı daha 

önce geliyordu. Şişeyi izlemeye devam etti.
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Şişenin içindeki akışkan maddenin hepsi yere dö-
küldükten sonra ortamda hiçbir ses, hiçbir hare-
ketlilik kalmamıştı, ta ki şişe yere düşüp tuzla buz 
oluncaya kadar...

Sonra bir diğer beyaz madde yandı, dumanlar dan-
sa başladı. Bir şişe daha çıktı ortaya ve titremeye 
başladı. Sonra devrildi ve bordo sıvı dökülmeye 
başladı. Bir beyaz madde daha eridikten sonra he-
men diğeri yandı. Yeni duman eski dumanın dan-
sını kaldığı yerden sürdürmeye devam etti. Bordo 
madde iyice tabana yayılıyordu. Şöyle bakınca 
yer bir kan gölünü andırıyordu. Sonra şişe devril-
di, kırıldı, kırıklar bordo göle karıştı... Sonrasını 
ardı arkası kesilmeden yanan beyaz silindirler ve 
titreyişlere dayanamayarak en sonunda devrilen, 
kırılan cam şişeler izledi. Dur durak bilmeden kı-
rılıyor ve dans ediyorlardı. Giderek tempo da arttı. 
Duman bordo sıvıyla iyi anlaşıyordu. Önce hoşuna 
giden her şey sonunda adamı boğmaya başlıyordu. 
Ardı arkası kesilmeden yayılan dumanlar, zemini 
keşfetmeye doyamamış bordo sıvılar...

Adam, bakışlarını kirli beyaz duvarlara çevirdi. 
Hayatına bakarak onlardan kurtulmaya çalıştı. 
Belki de onu çekip kurtarabilecek ufacık bir saf-
lık belirtisi arıyordu hayatında. Ancak karşılaştığı 
şeyle gözleri büyüdü. Duvar eskisi gibi değildi. 
Kirli beyaz duvarın kirine yenileri de eklenmişti... 
Ayağa kalktı, duvara doğru adımladı. Bir süre in-
celedi. Siyah sisin o çirkin kokusu burnunda, şi-
şedeki bordo sıvının akışı kulaklarındaydı. Başka 
herhangi bir ses, koku, hareketlilik olmayan bu 
küçük kirli oda, korkusunu ve üzüntüsünü tetikli-
yordu.

Hayatının giderek daha da kirlendiğini gösteren 
duvarı incelemeye başladı. İs, çizikler, gözyaşla-
rı, ufak tebessümler, yaralar, minicik bir gamze... 

Parmak uçlarıyla dokundu izlerine. Arada kalan 
küçük umutlar kayboluyorlardı pisliğin içinde. 
Ellerini gezdirdi duvarda. İzmarit izlerinde, alkol 
lekelerinde… Şişeler sıklıkla kırılmaya ve oda 
dumanla boğulmaya başlamıştı. Artık beyaz mad-
deler daha hızlı tükeniyor, titreyen şişeler hemen 
yere düşüp parçalara ayrılıyordu. Bu hız karşısın-
da hiçbir tepki göstermedi ve ellerini izlerde gez-
dirmeye devam etti. Duman giderek adamın nefes 
alışını engellemeye başlamıştı. Bir elini boğazına 
götürdü ve görmezden gelerek izlere acıyla bak-
maya devam etti.

Sonra bir şişe daha kırıldı. Ancak bunun çıkardı-
ğı ses daha farklıydı. Döndü ve arkadaki duvara 
çarparak kırılan şişeye şaşkınlıkla baktı. Şişeler 
ardı ardına duvarlara çarparak kırılıyordu. Adam 
korkuyla sadece kırılan şişeleri izleyebiliyordu. 
Dumanların iyice yayılmaya başladığını fark etti. 
Nefes almakta zorluk çekiyordu, öksürmeye baş-
ladı. Ardı kesilmeyen öksürükler arasında nefes al-
maya çalışıyor ancak giderek kötüleşiyordu. Yavaş 
yavaş yere çöktü, büzüştü. Dumanlar tekrar dans 
etmeye başlamıştı ama dans korkunç bir hal aldı. 
Hızla değişen insan silüetleri haykıran adamlarla 
saçı başı bozulmuş kadınlar arasında mekik doku-
yordu. Bu değişim adamın midesini de bulandır-
maya başlamıştı. Öksürükleri artık katlanılmaz bir 
hal almıştı ki silüetler birden bir kadın oldu ve o 
kadın adamın sindiği köşeye bir şişe fırlattı. Du-
vara çarpıp tuzla buz olan şişenin kırıkları adamın 
yanına düştü. Hiçbir şey yapamadı, çünkü bu iz-
lerin hepsi tüm enerjisini ve benliğini sömürmüş, 
yok etmişti... Kan gölüne benzeyen kırmızı sıvı 
içerisinde kalan ayak bilekleri buz kesiyordu. Ağır 
ağır kapandı göz kapakları, tüm bu pisliğe sadece 
göz yumabiliyordu benliği…

“Hayır!” mırıltılarıyla çığlıklar atan adam uyan-
dı. Soluk soluğa kalmıştı. Üstündeki çarşafı attı. 
Kalktı ve oturdu yatakta. Nefesini düzenlemeye 
çalışırken bir elini saçlarından geçirdi. Tedirginlik-
le odasını inceledi. Ne duvarda bir iz ne de yerde 
bordo bir göl vardı. O sırada yatağının hemen ya-
nındaki sehpanın üzerinde duran kül tablası çarptı 
gözüne. İçi izmaritlerle doluydu. Adam bakakaldı 
izmaritlere, ayıramadı gözlerini. Baktıkça da da-
raldı nefesi...

Derin derin nefes alırken birden ayağa kalktı, açtı 
kapıyı, dışarıya çıktı. Her yerde duman vardı. Göz 
gözü görmüyordu. Alacak tek bir oksijen zerresi 
bile yoktu sanki. Adam hızlıca karşısına çıkan ilk 
pencereyi açtı. Başını dışarıya uzattı ve hasretle 
nefes almaya çalıştı. Derin ama kesik nefeslerle 
ciğerlerine bayram ettirmeye çalışıyordu. Ancak 
bu ona yeterli gelmemişti. “Her yerde duman var!” 
diye düşündü. Pencereyi kapattı ve arkasını döndü. 
Karşısında gördüğü beyaz duvarla kalakaldı. Du-
vara fırlatılacak olan şişeleri bekledi. Bekledi bek-
ledi, şişeleri göremedi ama seslerini işitti. Adam 
hızlı adımlarla koridorda ilerledi ve en sondaki 
odanın kapısını açtı. İçeriye girdi, balkon kapısına 
ilerledi. Perdeyi çekti, kapıyı açtı ve dışarıya çıktı.

Yaz güneşi tepede parlıyor, çocuklar sokakta cıvıl 
cıvıl oynaşıyordu. Nefes almaya çalıştı ama yine 
alamıyordu. “Duman, duman! Her yer duman!” 
diyordu kendi kendine. Sonra çocukların cıvıltısı 
artınca adam bundan rahatsız oldu. Sanki o neşe 
çığlıkları, kabusundaki silüetlerin haykırış sesiydi. 
Elleriyle tıkadı kulaklarını ama olmuyordu işte. 
Kulaklarını da tıkasa, gözlerini de kapatsa o haykı-
rışlar da duman da hala oradaydı. Çılgınca başını 
sallıyordu ve en sonunda dayanamayıp bir çığlık 
kopardı. Ellerini kulaklarından çekti ve gözleri-
ni açtı. Gözleri dönmüş gibi bakıyordu. Koşarak 

çıktı balkondan, koridorda ilerledi ve çelik kapıyı 
açarak dışarıya attı kendisini. Hızla merdivenleri 
inerken ayağı kaydı ve düştü. Dizlerini buldu ba-
kışları. Kan. Bordo sıvı. Kabusu tekrar aklına ge-
lince hemen ayağa kalktı ve kesik nefesleriyle koş-
maya devam etti. Dışarıya çıkınca sokağın ortasına 
koştu. Dışarda aradı rahat bir nefesi ama “Her yer 
duman!”dı. Her yeri hatta tüm dünyayı dumanlar 
altında kalmış gibi görüyordu. Rüyasında onu ra-
hat bırakmayan siyah sisler uyandıktan sonrasında 
da rahat bırakmamıştı. Belki de kabusundan uyan-
dığını fark edemiyordu, belki de asıl kabusu uyan-
dıktan sonra başlıyordu...

Çıplak gövdesiyle sokağın ortasında gökyüzüne 
bakarak dönen adamı gören insanlar, şaşkınca iz-
lemekle yetindiler. Adam kesik nefesler alarak çığ-
lık atıyor ve hiç durmadan etrafında dönüyordu. 
Çocuklar korkup kaçışmışlardı çoktan. Adam bir 
süre daha haykırarak gözyaşları içinde etrafında 
döndü ve en sonunda daha fazla dayanamayarak 
yere düştü.

lâl
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YAZARLAR ARASINDA
Tunç Kurt – M. Özgür Mutlu

Tunç Kurt: Daha önce Ankara’da yaşıyordun 
ve uzun zamandan beri Datça’dasın. Datça, An-
kara’ya kıyasla daha durağan ve doğa ile iç içe 
bir yer. İçinde bulunduğun coğrafya edebiyatı-
nı ne şekilde etkiledi?

M. Özgür Mutlu: Öncelikle şunu söylemeliyim 
ki Datça benim için durağan değil, aksine Ankara 
durağandı. Çünkü genellikle hayatım ev-iş arasın-
da mekik dokumakla, mümkün olduğunca da bu 
döngüyü bozma girişimimle sürüyordu. Bu hızlı, 
çoğu kez içinde kendimi kaybettiğim akış bir süre 
sonra benim için hareket olmaktan çıkmıştı. Film-
lerde çok hızlı giden bir arabanın tekerleklerini 
hareketsizmiş gibi, hatta bazen geriye doğru dönü-
yormuş gibi algılarız. Bunun nedeni tekerin dönüş 
hızının video kayıt hızından daha yavaş ya da hızlı 
olmasıdır. Bu noktada yaşam hızımız kaydedeme-
yeceğimiz kadar fazlaysa bunun durmaktan pek bir 
farkı kalmıyor. O halde etkin değil, edilgin bir hale 
dönüşüyoruz yaşam karşısında. Datça’da bunu 
yaşamıyorum. Hayatta etkin olmak isteyen için 
fazlasıyla imkân sağlıyor burası. Günlük yaşamın 
akış hızını düşürmek, ne yaptığının farkına vara-
cak zamanı veriyor insana, bu sayede hem kendini 
hem çevresini değiştirmeye, dönüştürmeye fırsat 
tanıyor. Hayatın edilgin tarafında olmaktan vaz-
geçtiğimiz, hız sarhoşluğundan sıyrılabildiğimiz 
oranda algılar değişiyor, hem zaman hem de me-
kan anlamında. Bu durum bana kalırsa sadece ede-
biyatta değil, her konuda daha sakin, kontrollü bir 
bakış sağlıyor. Bahsettiğim bakış sadece çevreye 
ve başkalarına değil, aynı zamanda kendine ve içi-
ne bakış. Elbette edebiyata da etkisi vardır. 

Daha somut göstergeler açısından bakarsak, hızın 
dışında kaldığımda birçok başka şey gibi okuyup 
yazmaya da ayırabildiğim zaman artıyor. Elbette 
yaşadığım yer öykü konularına ve atmosferine etki 
ediyor. Sözgelimi, Ankara’dan sonra denizle bir-
likte süren yaşam yazdıklarıma yansıdı ve özellikle 
deniz belirgin bir rol oynamaya başladı öykülerde. 
Tüm bunlardan sonra küçük yerde yaşamanın sa-
dece olumlu taraflarından birkaçını saydığımı gö-
rüyorum ama elbette hiç azımsanmayacak olumsuz 
yanları da var. Fakat şunu da biliyoruz ki sanatsal 
duyarlılığı, verimliliği, bakış açısını sadece olumlu 
durumlar değil, daha da çok olumsuzluklar besli-
yor. Bu açıdan klasik anlamda taşra sorunlarının 
elbette üretime önemli etkisinin olduğunu tespit 
etmek gerek ve nerede yaşarsak yaşayalım ülke-
nin ve dünyanın, insanlığın sorunları, açmazları, 
kulaklarımızı tıkayıp gözlerimizi kapamadığımız 
sürece her daim yanı başımızda.     

Tunç Kurt: Yazarın hayat meseleleri eserleri-
ne yansır. Öykülerinde özellikle “mülteci” ko-
nusunu başarıyla işliyorsun. Yazarın meselesi, 
içselleşme ve öyküdeki izdüşümü hakkında ne 
düşünüyorsun?

M. Özgür Mutlu: İçselleştirmek kendimizin kıl-
maktır, bize ait hale getirmektir. Kurulu bir sahne-
nin içine doğarız, istesek de istemesek de değişti-
remeyeceğimiz bazı nesnel durumlar bizi belirler, 
bunlar doğallıkla ve istemsizce bize aittir. Bazı du-
rumlarda ise kendimize ait kılmak istediğimiz şey-
lere bilinçli olarak karar verebilir, bu yönde adım 
atabiliriz.

Neleri kendimize ait kıldığımız aynı zamanda kim 
olduğumuzu, neye önem verip vermediğimizi be-
lirleyen, kısacası varlığımızı şekillendiren süreçtir 
aynı zamanda. İnsana, hayvana ve doğaya ait sa-
yısız mesele doğallıkla yazarın ilgi alanına girer. 
Yazın hayatı boyunca da bir kısmı üzerine yazma 
şansı bulabilir yazar. Elbette içselleştirdiğimiz ko-
nulardan bahsetmeyi daha çok isteriz. Hele yazma-
ya kalkıyorsak bunun pek çok izdüşümü olabilir. 
Bize ait olduğunu düşündüğümüz bir şeyi anlatma-
ya kalkışırız fakat bir yandan yazmak yazar açısın-
dan yazdığı şeyle bir bağ kurma, mümkünse onu 
kendinin kılma çabasıdır aslında diyebiliriz. Bura-
da yazılacak konu hakkında karar yazarındır elbet-
te ve bu da aynı çabanın ilk adımıdır. Yazar ancak 
anlattıklarını okurun içselleştirebildiği ölçüde iç-
selleştirmiştir diyebiliriz sanırım. Bu da anlatının 
samimiyetine, gerçekliğine, okurda oluşturduğu 
kavrayışa bağlı. Karton Ev kitabında iki öykü mül-
tecilerle ilgili idi. Savaşın vahşetinden kaçıp köhne 
teknelerle umut yolculuğuna çıkmak zorunda bı-
rakılan, denizlerde boğulan, kıyıya vuran insanları 
kendime ait kılmak hem de okurun kılmak istedim. 
Ne zaman ıssız bir sahil görsem aklıma sürgün, sa-
vaş, göç geliyor. Aslında yaşananlar kolay kolay 
atlatılacak cinsten travmalar değil; mutlak birileri 
yazacak, birileri çizecek, türküsünü yapacak, hey-
kelini dikecek.          

Tunç Kurt: Dili etkili kullanan bir öykücü oldu-
ğunu düşünüyorum. Dille olan ilişkin tam ola-
rak nasıl? Dil-kurgu-içerik üçgenindeki denge-
yi nasıl sağlıyorsun?

M. Özgür Mutlu: Dille yazarın ilişkisi, kurulu 
düzen içine girme ve sonra da çıkma çabası gibi 
geliyor bana. Öncelikle içine doğduğu dili fark et-
mek, anlamak, kurulu dilleri bilmek, o derya için-
de boğulup tekrar hayata dönmek, dilinin sınırla-

rını ve imkanlarını tanımak, dilin suskunluğunun 
söylediklerini duymak durumundadır. İçine doğ-
duğu dil içinde kendine bir yer bulmak zorundadır. 
Keşfettikçe, sınırları genişledikçe hem güveni hem 
de tedirginliği artar. Kendini var edenin, varlık ne-
deninin dil olduğunu kavrar ve kendi varoluşunu 
anlamlandırma, biricik olma ihtiyacını hisseder ya 
da farkına varmadan bu yola girer. O zaman öğren-
diği, tanıdığı, bildiği dilin sınırlarını esnetip, önün-
de kurulu düzenin dışına çıkıp kendi özgün dilini, 
sesini, söyleşini aramaya başlar ve büyük ihtimalle 
bu arayış ölene kadar devam eder. Varılacak belirli 
bir hedef ya da sonuç yoktur, çünkü dil çabadır, 
sınırları belirsiz ve bulutsudur, yazar kendine özgü 
diliyle bir metin yazıp bitirdiğinde sadece metin 
bitmiştir. Yazacağı bir sonraki metinde benzer bir 
dili yakalamak için ya da yeni bir dil kurmak için 
yine çabalaması, doğduğu, içinde varolmaya çalış-
tığı dilin kurulu düzeni içine girip sonra çıkmaya 
çalışması gerekecektir. Kurgu, içerik, anlatım, kı-
sacası her şey dilin üzerine inşa edilir, dil ile çalışır. 
Ben de bu çabanın içindeyim kısacası, keşfetmeye, 
anlamaya, varlığımı inşa etmeye çalışıyorum.      

M. Özgür Mutlu: Öyküde, özellikle yazarken, 
dil dışında en çok neyi önemsiyorsun? Kurgu, 
karakter, olay örgüsü, atmosfer ya da başka bir 
bileşen ya da hepsi mi? Neden?

Tunç Kurt: Öykü, pek çok bileşenden oluşuyor 
olsa da benim de kendime göre bir matematiğim 
var. Her zaman önceliğim bir “konu” ya da bir 
“mesele” olmuştur. Yazmaya değer bulduğum, 
beni rahatsız eden ya da kendimi yazmak zorunda 
hissettiğim bir konu ya da bir mesele ile başlar her 
şey. Beni zehirlemeye başlayınca artık yazmak zo-
runda olduğumu anlarım.



28 29

Sonrasında kurguya odaklanırım çünkü görüneni 
olduğu gibi anlatmaktansa görmek istediğim gibi 
anlatmayı tercih ederim. Öykü çoğu zaman zih-
nimde benimle yaşar. Onu bir yük gibi taşırım. 
Gün içinde fırsat bulduğum her anda zihnimde 
gelişmeye devam eder. Denklemi kurabildiğim 
zaman yazmaya başlarım. Bazen kurguda bilerek 
boşluklar bırakırım. Ben buna “sezgi payı” diyo-
rum. O boşlukların yazma sürecinde kendiliğinden 
dolmasını ve beni şaşırtmasını severim. Öyküyü 
yazarken dili olabildiğince zengin ve de aynı za-
manda ekonomik kullanmaya özen gösteririm. 
Öykü bileşenlerinin sıralaması ya da oranı yazar-
dan yazara değişir. Benim poetikamda önceliğim 
konudur. Ne mutlu hikâyesi olana…

M. Özgür Mutlu: Hangi anlatıcı türünde yazar-
ken daha rahat hissediyorsun sağladığı olanak-
lar ve kısıtlar düşünüldüğünde: Birinci, ikinci, 
üçüncü kişi anlatımı? Böyle bir tercihin var mı? 
Neden?

Tunç Kurt: Özellikle sevdiğim ya da seçtiğim bir 
bakış açısı yok. Açıkçası bunun bir tercih olduğu-
nu düşünmüyorum. Her öykü kendi tercihini yapar. 
Bunu öylesine söylemiyorum. Aynı öyküyü farklı 
bakış açılarıyla yazarak birçok kez denedim ve 
her bakış açısının her öyküye uymadığını tecrübe 
ettim. Doğal olarak ben herhangi bir bakış açısını 
tercih etsem bile öykü o bakış açısına uygun olma-
yabilir. Elbette bu öznel bir şey. Öyküde duymak 
istediğiniz müziğe göre değişir. Ve elbette yazar 
istediği bakış açısıyla öykü yazabilir ama ben her 
seferinde tüm bakış açılarını deneyerek kulağıma 
hoş gelen müziği tercih ederim. Bu yüzden bakış 
açısını yazar değil, öykünün kendisi seçer.

M. Özgür Mutlu: Çocuklarla çalışıyorsun, ço-
cuklar için de yazıyorsun. Yetişkinler ve çocuk-
lar için yazarken, yazma deneyiminde oluşan 
belirgin farklar ya da benzerlikler neler?

Tunç Kurt: Arada belirgin farklar var. Yetişkin-
ler için yazarken çok daha özgürüm. Kim ne der, 
rahatsız olan olur mu diye düşünmüyorum. Hatta 
rahatsız etmeye çalışıyorum bile diyebilirim. Ço-
cuklar için yazarken aynı şeyi söyleyemem. Orada 
çok daha dikkatli olmak gerekir. Söylediğiniz her 
söz bir çocuğun hayatında önemli bir yer edebilir. 
Mesajı, eğlenceli bir kurgu içinde verirken, sevi-
yelerine uygun sözcükleri tercih etmek; cinsiyet-
çilikten, ötekileştirici ifadelerden uzak durmak 
gerekir. Kastettiğim şey, öyle büyük çaplı şeyler 
değil, en basitinden ailede geçen bir hikâyede, an-
neyi sadece yemek hazırlayan bir kadın olarak çiz-
mek bile büyük bir cinsiyetçilik örneğidir. Pek çok 
çocuk edebiyatı yazarının böylesi küçük görünen 
detayları bile ıskaladığını görebiliyoruz. Haliyle 
bu bakış normalleşiyor. Bu yüzden detaylar çocuk 
edebiyatında çok önemlidir. Yetişkinler için öykü 
yazarken yüz kez düşünüyorsam, çocuklar için ya-
zarken bin kez düşünüyorum. Bir de en çok önem-
sediğim şey, çocukların beğenileridir. Bu yüzden 
onların izlediklerini izler, dinlediklerini dinler, 
oynadıklarını oynarım. Hatta konu ne zaman ço-
cuk edebiyatından açılsa şunu derim: “Minecraft 
oynamayan çocuk edebiyatına bulaşmasın.” Bunu 
önemsiyorum çünkü bizdeki en büyük hata kendi 
beğenilerimizi çocuklara dayatmaya çalışmak. Ço-
cuk edebiyatı dede-torun ilişkisi ile sınırlı değil ya 
da günümüz çocukları çelik çomak oynamıyor. Ya-
zar çağı yakalamak zorunda. Olduğu çağdan sesle-
nen, çocukların beğenilerini önemsemeyen yazar, 
çocuk edebiyatından uzak durmalı.

Poz - Banu Özyürek

Kaplumbağa Makamı - Onur Çalı

Bir Dükkanı Beklemek - Uğur Nazlıcan

Korkunun Felsefesi - Lars Fr. H. Svendsen

Hitchcock ve Truffaut - Truffaut

Senaryo Okumak - Lucy Scher

İlk Filmim - Stephen Lowenstein

Büyücü ve Cam Küre - Stephen King

Bu Yalnızlık Benim - Metin Eloğlu

Arzu Uçar - Bir Küçük Delilik

Nida - Ahmet Telli

Kaybolan O Günler - Timothe Le Boucher

Saniyede Beş Bin Kilometre - Manuele Fior

Sandman Fabllar& Yansımalar - Neil Gaiman

4 3 2 1 - Paul Auster

Huzur - Ahmet Hamdi Tanpınar

Hüznün Fiziği - Georgi Gospodinov

Karanlığın Sol Eli - Ursula Le Guin

Beyaz Kale - Orhan Pamuk

Dünyanın Hakimi - Jules Verne

Sennen Joyû - Satoshi Kon

Ağaçlar Ayakta Öĺür - Memduh Ün

Karılar Koğuşu - Halit Refiğ

Ame Agaru - Takashi Koizumi

Biri ve Diğerleri - Tunç Başaran

Byeon Ho In - Yang Wo Seok

Dial M For Murder - Alfred Hitchcock

Mi Obra Maestra - Gaston Duprat

The Kid - Charlie Chaplin

The Secret of Kells - Nora Twomey

Nema-ye Nazdik - Abbas Kiarostami

Gece Yolculuğu - Ömer Kavur

Değirmen - Atıf Yılmaz

Jacob’s Ladder - Adrian Lyne 

Frantz - F. Ozon

Zıkkımın Kökü - Memduh Ün

Bereketli Topraklar Üzerinde - Erden Kıral

Profondo Rosso - Dario Argento

Hudutların Kanunu - Ömer Lütfi Akad

Salaam Cinema - Mohsen Makhmalbaf

Wagon Master - John Ford

Midsommar - Ari Aster

Gecelerin Ötesi - Metin Erksan

Görülmüştür - Serhat Karaaslan

Joker - Todd Phillips

2019’da Okuduklarımız, İzlediklerimiz ve Pek Bir Sevdiklerimiz



Yukarıdan Aşağıya

1. Shakespeare’in geçimini sağladığı diğer

meslek

3. Çekimleri Samatya’da yapılan bir dönemin 

efsane dizisi.

4. Marcel Duchamp’ın gündelik eşyaları sanatın 

parçası haline getiren ilk örneği

6. Sansür uygulanan ilk Türk filmi

9. İki metal antenden oluşan ve temas

edilmeden çalınan müzik aleti

10. Jackson Pollock’un boya yerine kullandığı 

alternatif

2. Stephen King’de de bulunan 13 sayısı 

korkusu

5. Puşkin’in yurt dışında gittiği tek şehir

7. Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük 

Ödülü’nü kazanan ilk Türk filmi

8. Vincent Van Gogh’un hayatı boyunca 

sattığı eser sayısı

11. Aslında bir ajan olan ve diyabet,kanser, 

kırık kafatasıyla yaşamış olan ünlü yazar

12. 7 kıtada konser veren tek grup

Soldan Sağa

BULMACA

30 31

Aranıyor 

Yalnızlar Kumpanyası Her Yaştan, Şiir Bilen ve 

Yaşama Umutla Bağlanan Kişileri Canlandırabilecek 

Amatör Oyuncular Arıyor

Başvuru: yalnızlarkumpanyasi@veperde.com

***

Bünyemizde Çalışacak

Gözlem Yeteneği Yüksek, Meraklı,

Etrafına Karşı Duyarlı, Şeylere Duyarlı

Hikâye Toplayıcıları Alınacaktır

Başvuru: Düzyazı Mahallesi, Kurmaca Sokak

Dante Apartmanı 

No: 0, Daire: 0

***

Bulutlardan ve Yıldızlardan Memnun Değil Misin?

Bu Maviden Daha İyisini Yapabileceğine Mi İnanıyorsun?

Gökyüzüne Ağıt Şiirini Ezbere Biliyor Musun?

Gökyüzü Ressamlığı İçin Başvurmaya Ne Dersin?

Başvuru: Siz İsteyin Biz Size Ulaşırız.
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Kayıp Denizin Çağrısı


